
                                          
 
 
                                 Ηµεροµηνία         16/3/2018 
                                       Aρ. πρωτ.:          162 
                           
                           Προς:               1. Τα µέλη ∆.Σ. της 
                                                         Σχολικής Επιτροπής 
                                                                     Π.Ε 
              2. Τους ∆/ντές των σχολείων 
                    Π.Ε. ∆ήµου Κηφισιάς 
                    που αφορά  
 
   Κοιν:               1. Πρόεδρο ∆.Ε.Π 
         κ. Κ. Καραλή 

 
 

Πρόσκληση Συνεδρίαση 
 
Παρακαλούµε να έλθετε στo ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κηφισιάς στην αίθουσα Σ. Βόλκου, στις 21 Μαρτίου 2018, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18.30, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Εξουσιοδότηση Αν. Προϊσταµένης Νηπιαγωγείου Εκάλης για την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασµού του 
σχολείου  
 
Θέµα 2ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για τη σύναψη σύµβασης, µέχρι 10.000,00€, ηλεκτρολογικού υλικού για 
την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
Θέµα 3ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για ετήσια απολύµανση των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 
∆ήµου, µέχρι του ποσού των 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 4ο 
Λήψη απόφασης εξόφληση βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την ΕΥ∆ΑΠ για το 7ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς και 
το Νηπιαγωγείο Εκάλης. Αφορά τα τέλη δικαιώµατος χρήσεως υπονόµου 
 
Θέµα 5ο 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων στο ΝΠ∆∆ «Κοινωνική Μέριµνα» για το πρόγραµµα «Καλοκαιρινό Παιδότοπος» 
 
Θέµα 6ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας µίας ηλεκτρική σκούπας για το 3ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς, µέχρι 
του ποσού των 300,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Το κόστος θα πληρωθεί από το τραπεζικό λογαριασµό του 
σχολείου. 
 
Θέµα 7ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής επισκευής και συντήρησης κλιµατιστικών ΑΠΧ «∆. Βικέλας» 8ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 7.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 8ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια δύο κλιµατιστικών για την κάλυψη αναγκών του 
∆ηµοτικού Εκάλης, µέχρι του ποσού των 1.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 9ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια πολυοργάνου παιδικής χαράς για το Νηπιαγωγείο 
Εκάλης µέχρι του  ποσού των 10.600,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 10ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για το 
Νηπιαγωγείο Εκάλης µέχρι του ποσού των 4.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 11ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών, στεφανιών 
µπασκέτας για το 1ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς καθώς και δύο τερµάτων µε προστατευτικά για το  7ου  ∆ηµοτικό Κηφισιάς 
µέχρι του ποσού των 1.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



 
Θέµα 12ο  
Λήψη απόφασης για την οικονοµική ενίσχυση της Σχολική Επιτροπής από το ΦΗΧ ύψους 50.000,00€ 
 
Θέµα 13ο  
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα προµήθειας και τοποθέτησης προκατασκευασµένης αίθουσας στο 1ο ∆ηµοτικό 
σχολείο Κηφισιάς από το ∆ήµο και µετά από αίτηµα του σχολείου. 
 
Θέµα 14ο  
Λήψη εκ νέου απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και τεχνικής περιγραφής επισκευής και συντήρησης παιδικών 
χαρών στο 3ο & 9ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς και το Νηπιαγωγείο Εκάλης, µέχρι του ποσού των 1.500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  
 
Θέµα 15ο  
Παραχώρηση ή µη, σχολικών χώρων του 5ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς στον Εξωραϊστικό Σύλλογο «Αναγέννηση» Άνω 
Κηφισιάς. 
 
Θέµα 16ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την κάλυψη των εξόδων που προέκυψαν στην εγκατάσταση 
κλιµατιστικών στο 1ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς, 3ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς και ∆ηµοτικό Εκάλης, µέχρι του ποσού των 1.500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 17ο  
Έγκριση δαπάνης για την µέτρηση ραδιενεργών πεδίων για 1ο Νηπιαγωγείο και 1ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς µέχρι του 
ποσού των 400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 18ο  
Μεταφορά και κλείσιµο λογαριασµών EUROBANK παλαιών σχολικών επιτροπών. 
 
Θέµα 19ο  
Λήψη απόφασης σχετικά µε ποσό που υπερέβη τη σύµβαση της κ. Τσιοµπανίδου ∆ήµητρας 
 
Έκτακτο Θέµα 1ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την επισκευή φωτοτυπικών του 3ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς ύψους 
733,21€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Έκτακτο Θέµα 2ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας ενός φορητoύ ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες του 
3ου Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας και ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου 
Εκάλης, µέχρι του ποσού των 1.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Έκτακτο Θέµα 3ο  
Νοµιµοποίηση και εξόφληση τιµολογίων εταιρείας ΑΒΡΑΣ Ο.Ε.- Εµπόριο ειδών θέρµανσης υδραυλικών. Παρότι στη 
συνέχεια έγινε σύµβαση µε την εν λόγω εταιρεία τα συγκεκριµένα τιµολόγια ήταν προγενέστερα και κάλυψαν τις 
ανάγκες των σχολείων κατά τις πρώτες ηµέρες του σχολικού έτους και αφορούν το ποσό των 1.195,35€. 
 
Έκτακτο Θέµα 4ο  
Επικύρωση πρακτικού πρόσληψης σχολικού τροχονόµου στο 2ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς 
 
Έκτακτο Θέµα 5ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας πάνελ οροφής για τις ανάγκες των σχολείων της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου, µέχρι του ποσού των 24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Έκτακτο Θέµα 6ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας οργάνων εργαστηρίου Χηµείας και Φυσικής για την κάλυψη 
αναγκών του 2ου ∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ 


